ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BOGDAN VODĂ
Tel/fax 0262335101
Nr. 2896 din 31.07.2018

ANUNȚ
privind organizarea licitaţiei de prestari servicii masa lemnoasa ( exploatare masa lemnoasa
pe picior, tras in rampa si transport masa lemnoasa in comuna Bogdan Vodă. Județul
Maramureș)
aflate în proprietatea Comunei Bogdan Vodă, UP Tibău VIII
1.Organizatorul licitaţiei: COMUNA BOGDAN VODĂ, str Principala , nr. 363, judetul
Maramures, tel 0262335101, fax 0262335101, e-mail primariabogdanvoda@yahoo.com
2.Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 10.08.2018 ora 1000
3. Locul desfăşurării licitaţiei: Primaria Bogdan Vodă, nr. 363, jud Maramures
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat;
5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 715/2017
6. Data şi ora organizării preselecţiei: 07.08.2018 ora 1400
7. Data şi ora - limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 07.08.2018 ora 1400.
8.Lista partizilor care se licitează :
Lotul I – 1. Partida conform APV nr. 1089340 din 16.09.2016 din U.A. 60 A, 61F, 61
I;
Cantitate : 349 mc brut (cu coaja) de masa lemnoasa pe picior ;
– 2. Partida conform APV nr.1244107 din 27.09.2017 din U.A. 60A, 61A, 61F,
61G, 61I, 61 J ;
Cantitate: 871 mc brut (cu coaja) de masa lemnoasa pe picior ;
Total cantitate: 1220 mc
Natura Produsului : Accidentale ;
9.Volumul total de masa lemnoasa pe picior scoasa la licitatie este de 1220 mc.
Prețul maxim admis conform HCL NR. 25/2018 este de 100 lei/ mc plus TVA
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: .
01.08.2018 pentru inscrieri si informatii suplimentare rugam agentii economici interesati sa se
adreseze Primariei comunei Bogdan Vodă, persoana de contact Cuciureanu Maria, la numarul
de telefon 0262-335101/ 0732153102.
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